
Protokół Nr VIII/03

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 5 września 2003r.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski o godz. 1600 otworzył VIII

Sesję Rady Powiatu w Pułtusku. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w

posiedzeniu  uczestniczy  13  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady

wynoszącego  17  osób  stanowi  quorum  pozwalające  na  podejmowanie

prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu drugiego porządku

obrad  -  Zgłoszenie  zmian  do  porządku  obrad.  Zapytał,  czy  są  wnioski

dotyczące zmian w porządku obrad ? 

Wobec  braku  propozycji  zmiany  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady

zarządził głosowanie nad jego przyjęciem:

Za 13

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek obrad został przyjęty. 

Radni obradowali wg  niżej podanego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r..

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zamknięcie Sesji. 



Ad. 3 

Przewodniczący – zarządził przejście do realizacji punktu trzeciego porządku

obrad - Interpelacje i zapytania radnych.

Podczas posiedzenia nie zostały zgłoszone interpelacje. 

Ad. 4 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  punktu  czwartego

porządku obrad   - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2003r..

Starosta  Pułtuski  poinformował,  że  ze  względu  na  możliwość  pozyskania

środków  z  programu  SAPARD  na  modernizację  dróg  i  konieczność

wprowadzenia  zmian  budżetu  na  2003r.  Zarząd  Powiatu,  korzystając  ze

swoich kompetencji statutowych, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady

dot. zwołania Sesji.

Starosta wyjaśnił, że wnioski do ARiMR należy składać w terminie do dnia

15  września  2003r.  Następnie  dodał,  że  Załącznik  Nr  5   do  uchwały

budżetowej  na  2003r.  (pn.  wydatki  na  zadania  inwestycyjne  objęte

wieloletnimi  programami  inwestycyjnymi)  zawierał  szacunkowe  wielkości

modernizowanych  dróg  Grabówiec  –  Zatory  –  Zdzieborz  odc.  Zatory  –

Ciski,  Osiek  Aleksandrowo  –  Borza  Strumiany  odc.  Borza  Strumiany  –

Skaszewo,  Golądkowo  –  Niestepowo  –  Łubienica  odc.  Golądkowo  –

Niestepowo.  Obecnie  po  wykonaniu  projektów  budowlanych  –  w

Załączniku Nr 5 zapisano wielkości rzeczywiste ich wykonania.  

Starosta  poinformował,  że  z  programu  SAPARD  można  pozyskać  50%

środków  koniecznych  do  wykonania  drogi,  ale  ich  wielkość  nie  może

przekroczyć 630.000zł. 

Na zakończenie Starosta dodał, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu

na  2003r.  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Budżetu  i

Finansów. 

W trakcie wystąpienia Starosty na Sale Narad wszedł Radny Mikuś.



Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  ze  oprócz  zmian  budżetu,  o  których

mówił Starosta projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera:

- pozyskane  środki  z  1%  rezerwy  oświatowej  w  wysokości  162.412zł  z

przeznaczeniem kwoty – 153.999zł na remonty w dachu na budynkach

ZSZ i ZS.

- dochody z  najmu dot.  czynszu  za  dzierżawę  w ZSR w Golądkowie   -

30.528zł

i sprzedaży samochodu –300zł,

- dotacja – 7.460zł na finansowanie praktycznej nauki zawodu 

Poza tym w ramach planów finansowych jednostek dokonano przeniesień

wydatków  –  przeniesienia  dot.  zwiększenia  wydatków  majątkowych  i

wynagrodzeń. 

Przewodniczący Rady prosił o zadawanie pytań.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie

zmian  budżetu  powiatu  na  2003r.  oraz  zarządził  głosowanie  nad  jej

podjęciem:

Za 14

Przeciw 

Wstrzymało się -

Uchwała NrVIII/65/03 została podjęta. 

Ad. 5

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  piątego  punktu  porządku  obrad  –

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący przypomniał, że nie zostały zgłoszone  interpelacje.

Na Salę Narad wszedł Radny L. Smyk . 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady zarządził przejście do szóstego punktu porządku obrad

Wolne wnioski.



Starosta Pułtuski poinformował, że:

- w dniu wczorajszym zmarł Wójt Gminy Obryte, Przewodniczący Rady

Powiatu  w  Pułtusku  I  kadencji   –  Jan  Aleksander  Mroczkowski.

Uroczystości  żałobne rozpoczną się w dniu 7 września 2003r. o godz. 13 00

w domu rodzinnym zmarłego. Radni ustalili, że spotkają się przed domem

zmarłego o godz. 12 30..

- w dniu 1 września 2003r. Zarząd Powiatu w Pułtusku Uchwałą Nr 41/03

powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pułtusku  Panu  Henrykowi

Kwiatkowskiemu , na okres od 1 września 2003r. do 30 listopada 2003r..

Następnie  dodał,  że  Lech  Trędota  wyraził  zgodę  na  wcześniejsze

rozwiązanie  umowy zawartej  w dniu 24  listopada  1998r.  o  zarządzanie

publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej  i  samodzielnym  publicznym

zakładem opieki zdrowotnej. Rozwiązanie ww. umowy nastąpiło z dniem

31 sierpnia 2003r. Wynagrodzenie za okres wrzesień – listopad (3 miesiące)

zostanie  przekazane  w  formie  odszkodowania  wypłaconego  w  ratach

miesięcznych.

- w dniu  4  września  2003r.  poświęcone  omówieniu  spraw  związanych  z

realizacją  inwestycji  w służbie  zdrowia  w aspekcie  nieuwzględnienia  w

funduszach Unii Europejskiej środków na kontynuację budowy szpitali w

Polsce. 

W  spotkaniu  udział  wzięli:  Wicewojewoda  Mazowiecki,  Marszałek

Sejmiku  Woj.  Maz.,  przedstawiciel  Ministerstwa  Finansów,   6  posłów,

dwóch senatorów, 5 starostów, przedstawiciele Rady Powiatu w Pułtusku

i Rady Gminy w Pułtusku, przedstawiciele  ugrupowań  politycznych z

terenu powiatu. 

Starosta  poinformował,  że  w  trakcie  dyskusji  Marszałek  Sejmiku

odpowiedział twierdząco, na pytanie Senatora Anulewicza dot. realizacji



budowy  szpitala  w  Pułtusku  jeżeli  będą  środki  przekazane  do

województwa.   

Marszałek  Województwa  oraz  starostowie  postanowili,  że  do

parlamentarzystów  oraz  Komisji  Infrastruktury  i  Zdrowia  zostanie

przekazane  stanowisko  dot.   kontynuacji  rozpoczętych  inwestycji  w

służbie zdrowia. 

Starosta  poinformował,  że  sprawę  realizacji  inwestycji  w  służbie  zdrowia

poruszy na posiedzeniu Konwentu Województwa Mazowieckiego.

Ad. 7 Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący –  zarządził  przejście  do  realizacji  ostatniego  punktu

porządku obrad  Zamknięcie Sesji. Poinformował, że porządek obrad został

wyczerpany.  Podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach VIII

Sesji Rady Powiatu VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku została zamknięta. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1640.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały: Bogumiła Przybyłowska, Dorota Sobotka

Przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Czesław Czerski


